
 
 

 

EDITAL DE ABERTURA DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO PARA A C OMISSÃO DE 

COMUNICAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 3 ª 

REGIÃO/BAHIA (CRP03)  

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP03) informa, por meio deste Edital, a 

abertura de seleção de estagiária/o para atuar na área de Comunicação, em sua Sede – 

Salvador, localizada na Rua Aristides Novis, nº 27, Federação, Salvador – BA, CEP. 40.210-

630, e convoca estudantes em Jornalismo interessadas/os para que encaminhem currículo 

no período de 10 de janeiro até 22 de janeiro para o e-mail: estagio@crp03.org.br, com o 

título “ESTÁGIO COMUNICAÇÃO – (Nome Completo)” (ex: ESTÁGIO COMUNICAÇÃO – 

MARIA SILVA). 

 

2. VAGA 

 

Este processo seletivo destina-se ao preenchimento de (01) uma vaga para a contratação de 

estagiário/a de nível superior do curso de Comunicação Social com ênfase em Jornalismo.   

 

3. PRÉ-REQUISITOS 

 

✓ Cursar Comunicação Social com ênfase em Jornalismo; 

✓ Estar entre o 4º e o 7º semestre do curso de Comunicação com ênfase em 

Jornalismo; 

✓ Ter conhecimento intermediário nas ferramentas da internet e redes sociais; 



 
 

 

✓ Demonstrar bom nível de redação, incluindo capacidade de análise, organização e 

síntese. 

✓ Ter conhecimento de informática (Word, Excel, Power Point). 

✓ Ter disponibilidade para cumprir a carga horária de 20 horas semanais. 

✓ Identificar-se com a proposta oferecida. 

 

4. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 

1. Avaliação Curricular – eliminatória e classificatória 

2. Prova Escrita (elaboração de texto jornalístico sobre tema escolhido pela Comissão 

de Seleção Pública) - eliminatória e classificatória 

3. Entrevista - eliminatória e classificatória 

 

5. ATRIBUIÇÕES DA/O ESTAGIÁRIA/O 

 

✓ Auxiliar na redação de textos, pautas e entrevistas; 

✓ Produzir conteúdo para o site do CRP-03, Boletim Eletrônico e Facebook; 

✓ Acompanhamento de releases junto à assessoria de imprensa do CRP03; 

✓ Realizar cobertura dos eventos da Instituição; 

✓ Auxiliar na produção de relatórios 

 

6. CRONOGRAMA* 

 

ETAPAS PERÍODOS 

Envio de currículos De 10 à 22 de janeiro de 2017 

Divulgação do resultado primeira etapa 

(análise curricular) e convocação para 

23 de janeiro  



 
 

 

entrevista 

 

Divulgação será realizada por e-mail. 

Entrevista Individual e Avaliação Escrita (a 

partir das 15h) 

24 de janeiro 

Divulgação do Resultado Final 26 de janeiro 

Início das atividades do Estágio  

30 de janeiro 

 

 

* em caso de alterações nas datas as/os participantes serão informadas/os. 

 

 

7. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

o Duração do estágio: 06 meses (podendo ser prorrogado por igual período, até 2 anos). 

o Carga horária: 20h/semanais, turno vespertino (eventualmente, serão necessárias 

participações em atividades noturnas, e/ou em outro turno; nestas condições o horário 

de estágio poderá ser trocado) 

o Contratação: Sui Generis – Consultoria Empresarial Ltda.  

o Bolsa Estágio: R$ 704,00 + auxílio-transporte (limitado a dois por dia útil). 

o Telefone para contato: Sede Salvador (71) 3247-6716 Ramal 215.  

o Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Comunicação 

 

Salvador, 09 de janeiro de 2017 

 

Valter da Mata 

Conselheiro Presidente – CRP-03 XV Plenário 


